
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434 

 tālrunis 63461006, e-pasts: dome@priekulesnovads.lv 

  

 

APSTIPRINĀTS  

ar Priekules novada pašvaldības domes  

2019.gada 31.oktobra lēmumu Nr.546 

 (prot. Nr.14) 

 

Priekules novada pašvaldības 

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisijas 

NOLIKUMS 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Priekules novada pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas 

reģistrācijas komisija (turpmāk – komisija) ir Priekules novada pašvaldības domes 

(turpmāk – dome) izveidota, tās pakļautībā un kontrolē esoša institūcija, kas darbojas 

patstāvīgi. 

1.2. Komisijas darbības mērķis nodrošināt pašvaldības kompetencē esošo uzdevumu izpildi 

atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 10.pantam, t.i. ir veikt personu dzīvesvietas 

reģistrāciju pēc iestādes iniciatīvas) (turpmāk tekstā minētā funkcija saukta – 

„dzīvesvietas reģistrācija”) un 12.pantam, t.i. ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu (turpmāk minētā funkcija saukta - „ziņu anulēšana”) .  

1.3. Komisija savā darbībā ievēro un vadās no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma un citu 

Latvijas Republikā un Priekules novada administratīvajā teritorijā spēkā esošo 

normatīvo aktu normām un domes lēmumiem. 

1.4. Dome apstiprina komisijas nolikumu, izdara tajā grozījumus vai atzīst šo nolikumu par 

spēku zaudējušu. 

 Komisijas kompetence un tiesības:  

1.5. pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.pantā 

norādīto personu iesniegumiem pārbaudīt deklarētās dzīvesvietas ziņu patiesumu un 

deklarēšanas tiesiskā pamata esamību; 

1.6. iegūt informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par ziņu anulēšanu vai 

dzīvesvietas reģistrāciju; 

1.7. uzaicināt personas uz komisijas sēdi to viedokļa noskaidrošanai un paskaidrojuma 

sniegšanai; 

1.8. pieņemt saistošus lēmumus (t.sk. izdot administratīvos aktus) par ziņu anulēšanu; 

1.9. pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem par personām, kuras savu dzīvesvietu nav 

deklarējušas, pieņemt lēmumu par dzīvesvietas ziņu iekļaušanu Iedzīvotāju reģistrā, 

saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 10.pantu; 



1.10. trīs darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā nosūtīt komisijas lēmumu 

iesaistītajām personām un informēt bāriņtiesu gadījumos, ja deklarētās dzīvesvietas 

ziņas tiek anulētas nepilngadīgai personai; 

1.11. pieaicināt neatkarīgus ekspertus un/vai speciālistus no pašvaldības darbinieku vidus; 

1.12. saņemt informāciju no citām pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām, amatpersonām un 

darbiniekiem, kas nepieciešama, lai darbotos savas kompetences ietvaros. 

2. Komisijas sastāvs un darba organizācija 

2.1. Komisijas sastāvu, t.sk. komisijas priekšsēdētāju, apstiprina un grozījumus tajā izdara 

dome.  

2.2. Komisija sastāv no 3 (trim) locekļiem, t.sk. komisijas priekšsēdētāja. 

2.3. Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs. 

2.4. Komisijas priekšsēdētājs: 

2.4.1. organizē un vada komisijas darbu; 

2.4.2. nosaka Komisijas sēžu laiku un darba kārtību; 

2.4.3. sasauc un vada komisijas sēdes; 

2.4.4. pieaicina personas, kuru piedalīšanās sēdē ir nepieciešama; 

2.4.5. paraksta komisijas sēdes protokolus un lēmumus. 

2.5. Komisijas locekļi no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kurš aizvieto 

komisijas priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā; 

2.6. Komisijas darbs notiek sēdēs. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisijas sēdes vietu un laiku 

nosaka komisijas priekšsēdētājs. 

2.7. Komisijas lietvedību kārto un citus organizatoriskus un tehniskus jautājumus risina 

komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs tiek izvēlēts no komisijas locekļu vidus. 

2.8. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi komisijas locekļi. 

2.9. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Komisijas lēmums tiek pieņemts ar 

klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir 

komisijas priekšsēdētāja, bet viņa prombūtnē priekšsēdētāja vietnieka balss. Pieaicinātās 

personas balsojumā nepiedalās. 

2.10. Komisijas loceklim ir jāatturas no piedalīšanās balsošanā, ja lēmums skar viņa 

personiskās, viņa pirmās, otrās un trešās pakāpes radinieku, laulātā vai pilnvarotāju un 

pārstāvamo personu intereses. 

2.11. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. 

Komisijas loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts sēdes 

protokolā. Sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs. 

2.12.  Komisijas lēmums tiek noformēts protokola izraksta veidā. Komisijas lēmums ir 

pamats dzīvesvietas ziņu aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā. 

2.13. Komisijas locekļi par darbu komisijā saņem atlīdzību Priekules novada pašvaldības 

domes noteiktajā kārtībā un apmēros. 

3. Komisijas lēmumu apstrīdēšana 

3.1. Komisijas lēmumus viena kalendārā mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas var 

apstrīdēt domē. Šāda lēmumu apstrīdēšanas kārtība iekļaujama komisijas lēmumā. Ja 

lēmumā šī punkta noteiktā informācija nav sniegta, lēmumu var apstrīdēt 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā. 

3.2. Iesniegumu par komisijas lēmuma apstrīdēšanu pirms izskatīšanas domē, izskata domes 

Tautsaimniecības un attīstības komiteja kā konsultatīva institūcija, sniedzot atzinumu 

domei. 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs       Vija Jablonska 


